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 مترو شیراز خط یکایستگاه های  تجاری مکان هایبا موضوع : اجاره 

 خبرجنوب 13/06/1401 :نوبت اول

 نیم نگاه 16/06/1401 نوبت دوم
جاوو  شار   با  را  متترو هتای ختط یتکایستتگاه تجااري واعاد در  مکاان اااي اجاره شهرداري شيراز در نظر داردسازمان حمل و نقل ریلی 

 .واگذار نمایوحضوري  حراجاز طریق  سا  یکو ب  موت  ذیل

 کاربری کد تجاری ایستگاه ردیف

مساحت 

 يبیتقر

 )متر مربع (

مبلغ سپرده 

شرکت در 

 حراج)ریال(

 وضعیت

 ساخت  شوه 000/000/30 56 شا  و روسري L1-S19-CO3 ميرزاي شيرازي 1

 ساخت مکان بعهوه مستاجر 000/000/30 20 فرانگی و خوماتی S17-CO7 عصردشت 2

 ساخت  شوه 000/000/40 28 موبایل و تجهيزات جانبی S11-co7 زنوی  3

 ساخت  شوه 000/000/32 25 موبایل و تجهيزات جانبی S11-co14 زنوی  4

 ساخت  شوه 000/000/32 25 موبایل و تجهيزات جانبی S11-co15 زنوی  5

اساناد لذا از كلي  اشخاص حقيقی و حقوعی مایل ب  شركت در حاراج ماذكور دتاوت با  تمال مای  یاو تاا از تااریآ انتجاار  گهای جهات دریافات 

اداره ، 4طبقاا   ،یلاایسااازمان حماال و نقاال ر ،یده بزرگاا وانيپاال شااه يروباارو ،یناای و ويشااه ابااانيخبرنگااار، نااب  خ ابااانيخ راز،يباا   در ش شاا

 07133922695تلفاا ش  بااا شااماره و بازدیااو از م اال جااتريباا  كسااال اط تااات ب ازياادر صااورت ن و یااامراجعاا   ساارمای  گااذاريامااور اعتصااادي و 

 مراجع  نمایيو. یا ب  سامان  شفافيت شهرداري شيرازو  نو.ل فرمایتما  حاص

 برگزار می گردد. ریلی سازمان حمل و نقلسال  اجتماتات  در م ل 28/06/1401مورخ شنبه دوروز  12ساعت جلس  حراج  -

 ساادرده شااركت در حااراج وجا  نساابت باا  واریااز  27/06/1401متتوررخ  شتتنبه یتتک روز  پایااان وعاات اداريمتقاضايان ميبایساات حااواك ر تاا  -

شاهر باناک )حساا  جااري سادرده شاركت در مزایاوه، مناعصا  و مساابق  شاهرداري شايراز  نازد  100805504742شاماره با  حساا  حضوري 

 در غير ای  صورت ب  سدرده ااي واریزي بعو از زمان مقرر ترتيال اثر داده نخوااو شو. نو.نمای اعوام شعب  چمران

 چک)صياد  و بصورت دو ماا  پرداخت گردد ك  سر رسيو چک اا در ابتواي ار دوره خوااو بود.ميبایست در عالال اجاره بها  -

       واریزي رنوه حراج حضاااوري می بایسااات پر از برنوه شاااون و عبل از انعقاد عرارداد، دو ماه از مبله كل اجاره بهاً را نقواق طی یک فقره في  ب -

       نمایو و مابقی مبله عرارداد  اداره امور اعتصادي و سرمای  گذاريو اصل رسيو واریزي را ت ویل  نمایو نزد بانک شهر )تمامی شعال  واریز  4101ب سا  

ست  5طی  صياد اخذ ميگردد ب  گون  اي ك  مبله كل عرارداد می بای سازمان پرداخت  2فقره چک  سوي بهره بردار ب   ماه عبل از تاریآ اتمام عرارداد از 

 شوه باشو. 

درصاو مبلاه عارارداد را جهات تضامي  انجاام تعهاوات بصاورت ضامانتنام  معتبار باانکی  10  ميبایست در صاورت برناوه شاون معااد متقاضی -

در پایااان عاارارداد در صااورت تااوم بااوای باباات اجاااره و تااوم درخواساات فسااآ و ت ویاال  تضاامي  مااذكور و یااا واریااز وجاا  نقااو ارا اا  نمایااو كاا 

 موضوع عرارداد، ب  مستاجر مسترد خوااو شو.

و چنانچ  در مزایوه ب  تنوان برنوه معرفی نگردیونو و با توج  ب  شرایط جویو سيستم مالی شهرداري مراحل استرداد ب  شركت كننوگان تفهيم ش -

 یک ماه طو  خوااو كجيو.نزدیک ب  سدرده شركت در مزایوه 

با  نفااد   نهااركت در حاراج در مهلات مقارر حاضار باا  انعقااد عارارداد نجاود سادرده شااحاراج دوم در صاورت نيااز برنااوه او  و چنانچا  برناوه  -

 ضبط خوااو شو. شيراز شهرداري

 بویهی است ازین   گهی ار یک از ردیف ااي موضوع حراج بعهوه برنوه خوااو بود. -

 گردد. یصورت سدرده اا مسترد م  یدر اك  تمام پيجنهاداا مختار ميباشو  ای کیشهرداري در رد  -

 است.الزامی  مکان عبل از ساخت تایيوی  سازمان اخذ بعهوه مستاجر ميباشومکان تجاري ك  ساخت سازه  یاای ردیفدر  -

 است. درج شوهدر اسناد حراج مربوط ب  معامل  سایر اط تات و جز يات  -

    اصال كاارت ملای یاا شناسانام  و كاارت پایاان خاومتاصال فاي  واریازي نقاوي جهات شاركت در حاراج حضاوري، ضمناق ب  اماراه داشات  * 

          )  عایان  و امچني  ب  امراه داشت  كدی كارت ملی و كارت پایان خومت جهت شركت در حراج حضوري الزاميست.                            

 شیراز شهرداری حمل و نقل ریليروابط عمومي و بین الملل سازمان 


